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Ansökan om bidrag till Centrumkyrkan

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om bidrag till verksamheten.

Gillis Hammar
stadsdelsdirektör

Annica Blomsten
avdelningschef

Sammanfattning
Centrumkyrkan bedriver arbete bland flyktingar och asylsökande.
Utifrån att stöd och åtgärder ges till flyktingar och asylsökande boende i
Farstaområdet inlämnas en ansökan till stadsdelsförvaltningen om ett bidrag om
100 000 kr. Förvaltningen är medveten om behovet av stöd som finns bland
flyktingar och asylsökande, men måste hänvisa till den verksamhet som
förvaltningen själv bedriver. I den för år 2006 tilldelade budgeten finns inte utrymme
att bevilja bidraget.
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Bakgrund
Centrumkyrkan bedriver sedan många år ett arbete bland flyktingar och asylsökande
och har en integrationssekreterare anställd på heltid. Verksamheten innebär bl a att
driva projekt och ta emot klientbesök, där integrationssekreteraren hjälper flyktingar
och asylsökande i olika frågor.
Ansökan om verksamhetsbidrag
Integrationssekreterartjänsten finansieras helt av Centrumkyrkans församling.
Utifrån att 30 % av tiden ägnas åt stöd och åtgärder för flyktingar och asylsökande
boende i Farstaområdet inlämnas en ansökan till stadsdelsförvaltningen om ett
bidrag om 100 000 kr. Bidraget avser en tredjedel av kostnaden för integrationssekreterartjänsten. (Se vidare Centrumkyrkans ansökan)
Förvaltningens egen verksamhet
Förvaltningen ansvarar för och bedriver verksamhet för flyktingar och nyanlända.
Introduktion ges med inriktningen att individen ska kunna arbeta och delta aktivt i
samhällslivet. I verksamheten ingår motivationshöjande och informerande aktiviteter
med inriktning på arbetsmarknad. Introduktionen ges i samarbete med förvaltningens
enheter Introduktion nyanlända Sydost och Arbetsforum Sydost, arbetsförmedlingen
m fl. Där arbete inte är aktuellt finns ett samarbete med landstinget, bl a
Transkulturellt Centrum. I metoden Mobilisering – Hälsa som erbjuds ingår
seminarier, friskvård, bildskapande, datautbildning samt information som ska leda
till en kreativ handlingsplan för varje deltagare. Samarbete kring språk och
utbildning finns med SFI, vuxenutbildningen, Förberedande Yrkessvenska, m m. En
aktuell fråga är introduktion för flyktingar som varit gömda.
Stadsdelsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har i olika sammanhang haft ett positivt samarbete med Centrumkyrkan, vars verksamhet kan fylla en funktion när det gäller stödet till flyktingar
och asylsökande. Vissa diskussioner har förts om möjligheterna att starta ett projekt
med medel från EU:s flyktingfond. I ett sådant projekt skulle ett samarbete mellan
bl a Centrumkyrkan och förvaltningen kunna vara tänkbart.
Centrumkyrkan har tidigare inlämnat ansökan om bidrag till integrationssekreterartjänsten, vilken då avslogs av stadsdelsnämnden. I den för år 2006 tilldelade
budgeten finns inte heller nu utrymme för ett bidrag.

